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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

-----===000===----- 

 
ກະຊວງ......................................................... 
ພະແນກ .......................................................              ເລກທີ:……./............................. 

        ............................, ວນັທີ:…………… 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ PAW/LENS2 

ຂ ໍ້ແນະນ າລວມ: ຂ ໃຫອີ້ງໃສ່ ຄ ່ມືຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (PIM), ເຫລັັ້ມ 1 ເຖີງ 5 ເພືິ່ອອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ, ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ ແລະ 

ການຕິດຕາມ/ປະເມີນຜົນ (M&E), ຊຶິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນີັ້: 

 ຄ າຮ້ອງທີິ່ຈະຍືິ່ນມາຍັງຫ້ອງການ ກປສ ຄວນເຮັດເປັນ 2 ພາສາຄື: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ການບດົສະເໜີໂຄງການ 
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ. ເງິນທຶນໃນການແປ ໂຄງການຍ່ອຍ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ ເພືິ່ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ ຖ້າວ່າ ສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດັັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມ ຫລ ື ກປສ ອອກ
ໃຫ້ກ່ອນໄດ້. 

 ບົດສະເໜໂີຄງການ ຈະຕ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຕາມທີິ່ກ ານົດໄວ້ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: (ກ) ສະນັບສະໜ ນ

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງລດັຖະບານ; (ຂ) ປະກອບ ສ່ວນຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ 1 ຕົວຊີັ້ວັດ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 1 ຕົວ

ຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ (ເບິິ່ງຕາມກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການ LENS2) ; (ຄ) ຖືກກັບຫນ້າວຽກໃດໜືິ່ງໃນຊ່ອງ

ໃຫທຶ້ນ (PICE ຫລື CBI) ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, (ງ) ບ ໍ່ນອນຢ ່ໃນລາຍກິດຈະກ າດ້ານລບົຂອງໂຄງການ ແລະ 

(ຈ) ຖືກກັບພືັ້ນທີິ່ໂຄງການລະດັບຊາດ/ສ ນກາງ ແລະ ແຂວງເປົົ້າໝາຍ ເຊັັ່ນ: ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງ

ພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ໄຊສົມບ ນ.  

 ຄ າຮ້ອງສ າລັບໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສັດປ່າ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍຖືກກັບເງືິ່ອນໄຂເພີິ່ມຕືິ່ມ 

ຄື: ປະກອບສ່ວນໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ລະດບັພາກພືັ້ນ ຫລື ລະດັບສາກນົ ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມືຂ້າມແດນ, ການສົັ່ງຕ ໍ່ຄວາມຮ ້ ຫລື ການ

ປ້ອງກັນການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດຫມາຍ. 

 ໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຕາມໄລຍະເວລາທີິ່ສະເໜ.ີ ແນວໃດກ ດ,ີ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ ໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ

ອະນຸມັດ ແຜນວຽກ-ແຜນງົບປະມານ ປະຈ າປີ ກ່ອນ. ກປສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ ໍ່ການຍົກເລີກໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ຖືກອະນຸມັດ
ແລ້ວ ຖ້າເຫັນວ່າການດ າເນນີໂຄງການປະຈ າປີ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເປັນທີິ່ໜ້າພ ໃຈ ແລະບ ໍ່ບັນລຸຕາມຈດຸປະສົງທີິ່ກ ານົດໄວ້. 
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 ອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເວລາດຽວ ສ າລັບກົມໃດກົມໜຶິ່ງຂັັ້ນ

ສ ນກາງ, ຫືຼພະແນກການໃດໜຶິ່ງຂອງແຂວງ, ຫືຼຄະນະໃດໜຶິ່ງ, ຫືຼສະຖາບັນເອກະລາດໃດໜຶິ່ງຫືຼຄ ່ຮ່ວມງານໃດໜຶິ່ງ. 

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ກປສ: 

1. ຊືິ່ ແລະ ທີິ່ຢ ຂ່ອງຜ ສ້ະເໜຈີດັຕັັ້ງ
ປະຕບິດັ (SDA) ໂຄງການ
ຍອ່ຍ: 

  

2. ຊືິ່, ໜາ້ທີິ່, ບອ່ນພວົພນັລະອຽດ 
ຈດຸປະສານງານຜ ສ້ະເໜຈີດັຕັັ້ງ
ປະຕບິດັ (SDA) ໂຄງການ
ຍອ່ຍ: 

  

3. ລະດບັພືັ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລືອກ) 

□ ລະດັບສາກົນ 
□ ສ ນກາງ/ລະດັບຊາດ 

□ ລະດັບແຂວງ/ເມືອງ, ບອກຊືິ່ແຂວງ:............................ 
□ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊືິ່ປ່າສະຫງວນເປົົ້າໝາຍ 

4. ຊືິ່ໂຄງການຍອ່ຍ  

5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ຂ :(ງົບໂດຍປະມານ 
ເປັນໂດລາສະຫະລັດ) 

 

6. ກອງທນຶຍອ່ຍຂອງ ກປສ ທີິ່ໃຫ້
ທນຶ (ໃຫໝ້າຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ) 

□ ນະໂຍບາຍ 
□ ຊີວະນາໆພັນ (ໃຫກ້ວດເບິິ່ງຖ້າຈ າເປັນນ າໃຊ້ກອບ CEF1) 

7 ຈດຸປະສງົການພດັທະນາ 

ໂຄງການ LENS2 (ສະບັບປັບປຸງ)2 

 

8. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງ ແລະຂະແໜ
ງການ ທີິ່ພົວພັນກບັໂຄງກາານ
ຍອ່ຍ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະໜ້າວຽກບ 
ລມິະສິດ(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ-ໜ້າທີິ່ຂອງຜ ສ້ະເໜີ, ຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີິ່ເຮັດໃນ
ປະຈຸບັນທີິ່ພົວພັນກັບປ່າສະຫງວນ, 
ສັດປ່າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນ

  

                                                           
1 ໃຫ້ປະຕິບດັຕາມລະບຽບການທ ີ່ ໄດກ້  ານດົຢ ີ່ໃນເອກະສານກອບແຜນການເຂົາ້ຮີ່ວມຂອງຊຸມຊນົ (CEF) ແລະ ໃຫ້ແນີ່ໃຈວີ່າລາຍລະອຽດ

ຕີ່າງໆຂອງໂຄງການຍີ່ອຍທ ີ່ ພວົພນັກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັCEF ການຫ້າງຫາກະກຽມ, ໜ້າວຽກ, ຕວົຊ ວ້ດັ ແລະງບົປະມານ ໄດເ້ອົາ

ເຂົາ້ໃນຫວົຂ ທ້ ີ່ ພວົພນັຢ ີ່ໃນບດົສະເໜ ໂຄງການຍີ່ອຍ (ກອບຜນົໂຄງການ, ງບົປະມານ, ໜ້າວຽກ, ການກວດກາ ແລະຕິດຕາມປະເມ ນ

ຜນົ).  
2ນ ຄື້ຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  ແຕີ່ໂຄງການຍີ່ອຍ ຈະບ ີ່ ໄດ້ມ  ການດ  າເນ ນ ເພືີ່ ອການອະນມຸດັຈນົກວີ່າໂຄງການໄດມ້  

ຜນົສກັສິດ. 
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ທາງສັງຄົມ, ສີິ່ງທ້າທາຍ, ບ ລິມະສິດ
ທີິ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງ
ໃນການແກ້ໄຂບ ລິມະສິດ ແລະ
ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ). 

9. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 
(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

 

10. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະຍດຸທະ
ສາດຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ໂຄງການ
ຍອ່ຍປະກອບສ່ວນ ຫລສືະໜັບສະ
ໜ ນ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ້). 

 

11. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຶັ້ນ ແລະ 
ລະດບັສາກນົທີິ່ໂຄງການຍອ່ຍ
ສະໜບັສະໜ ນ ຫຼປືະກອບສວ່ນ 
(ສ າລບັໂຄງການກຽ່ວກບັປາ່ສະຫງວນ 
ແລະສດັປາ່ ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງຊາຍແດນ, ການຖ່າຍທອດ
ຄວາມຮ ້, ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດພາກ
ພືັ້ນ). 

 

 

  

12. ຕວົຊີັ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການ
ຍອ່ຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີັ້ວັດຜົນ
ຮັບ ແລະຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະກາງ 
ທີິ່ພົວພັນຈາກກອບຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການ PAW/LENS2. ພ້ອມ
ທັງອະທິບາຍຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບສະເພາະ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.  
ຜົນຮັບ ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະ
ໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະເພາະ
ກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼືການບ ລິການຕ ໍ່ກຸ່ມ
ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).  

 

13. ໝາກຜນົໄດຮ້ບັຕົັ້ນຕ ຂອງ
ໂຄງການຍອ່ຍ (ສິິ່ງຂອງ ຫຼືການ
ບ ລິການທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່
ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄືິ່ອນການສະ
ໜອງ) ເຊັັ່ນ: ຈ ານວນພະນັກງານທີິ່
ໄດ້ຝືກ, ເອກະສານຄ ່ມື ເປັນຈ ານວນ
ໃດໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ) 

 

14. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກ າທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວ່າ 5 ອົງ
ປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈ າປີຄັດຕິດ). 
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ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົັ້ນຕ  
ອງົປະກອບ 1. ສາ້ງຄວາມອາດສາ
ມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ການ
ປະສານງານຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ 
ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ. 

 

ອງົປະກອບທ ີ2. ສະໜັບສະໜ ນ ການ
ວາງແຜນ ແລະຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ 
ແລະ ປາ່ປອ້ງກນັ. 
 

 

ອງົປະກອບທ3ີ. ການບ ລຫິານ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. 

 

 

15. ເປົົ້າໝາຍຜ ທ້ີິ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ
ໂດຍກງົຈາກໂຄງການ 

ພະນັກງານລັດ 
ຈ ານວນທັງໝົດ (_______) ແມ່ຍິງ (____) 

ລະດັບສ ນກາງ (___-_____) ແມ່ຍິງ (___-___) 

ລະດັບແຂວງ (________) ແມ່ຍິງ (______) 

ລະດັບເມືອງ (___ __) ແມ່ຍິງ (______)  

□ ຊຸມຊົນທ້ອງຖີິ່ນ (_____) ຈ ານວນຄົນ (____) ແມ່ຍິງ (______) 

□ ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ (_______) ແມ່ຍິງ (______) 

□ ມວນຊົນທົັ່ວໄປ (______) 

□ ພາກສ່ວນເອກຊົນ (______) 

16.  ວນັທເີລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ   

17.  ວນັທສີິັ້ນສດຸໂຄງການ  
(ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ) 

 

18.  ຜ ຮ້ວ່ມທນຶ (ແຫຼ່ງ ແລະຈ ານວນເປັນໂດ
ລາ ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ 
ແລະ ແຮງງານ ເຊິິ່ງອາດແຍກສະ 
ເພາະ ຕ ໍ່ແຕ່ລະອົງປະກອບ ຖ້າເປັນໄປໄດ້) 

 

19. ໂຄງການ/ ແຜນງານອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດມ້ີ
ແຜນ ຫລກື າລງັປະຕບິດັ ເພີັ້ມເຕມີ
ໃສໂ່ຄງການຍອ່ຍ (ຊືິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ວຽກ
ທີິ່ກ່ຽວພັນ) 

 

 

 

 

20.  ກນົໄກການກະກຽມຈດັຕັັ້ງໂຄງການຍອ່ຍ 
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a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ.  
b) ພະນັກງານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ມີດ້ານໃດແດ ່ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ 

(ເປັນຕົັ້ນ: ພະນັກງານຕິດຕາມ-ກວດກາ, ບັນຊີການເງີນ….)? 
 

 
 

A) ອະທິບາຍໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍອ່ຍ /ທີມງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອ່ຍ 

 

 

 

 

B) ພະນັກງານ ແລະການຊວ່ຍເຫືຼອທາງວຊິາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ 
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21. ງບົປະມານລວມ 

ແຜນສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ແຜນກິດຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ລະອຽດຕ້ອງໄດ້ຄັດຕິດມານ າ. ໃນບດົສະເໜນີີັ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ 
ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ແຕ່ການອະນມັຸດທຶນ
ຍ່ອຍຈະເຮັດເປັນປີ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານປະຕິບດັໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານົດໃນແຜນປີທີິ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂ ໍ້ 24). ສ າລັບ
ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການ ກປສ ຈະເປັນຜ ້ເຮັດແຜນຈດັຊືັ້-ຈດັຈ້າງຕ່າງໆ.  

ອົງປະກອບ (ບ ໍ່ເກນີ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການບ ລິຫານ
ໂຄງການ) 

ງົບປະມານ ຄສລ 2  
(US$) 

ທຶນປະກອນສ່ວນ
ຂອງລັດ (US$) 

ງົບປະມານລວມ 
ໂຄງການ (US$) 

ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ 
ແລະ ການປະສານງານສ າລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 
ແລະປ່າປ້ອງກັນ 

   

ອົງປະກອບ 2. ສະໜບັສະໜ ນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 

   

ອົງປະກອບ 3. ບ ລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ    
ລວມຍ່ອຍ    

ເງິນແຮສຸກເສີນ (10%)    
ລວມຍອດ    

 

22.  ຄວາມຍນືຍງົ 

ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕ ໍ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຄືແນວໃດ ພາຍຫຼັງໂຄງການສີັ້ນສຸດ. 

 

23.  ແຜນນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົທາງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMP) 
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບ ໍ່ (ເບິິ່ງ ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ສາມາດຄົັ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 

 

24.  ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນ າ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊືິ່ງສາມາດຄົັ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ. 

 

25.  ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊືິ່ອມສານ) 
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 
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26. ເງືິ່ອນໄຂການປະຕບິດັແຜນງານປະຈ າປ ີທີິ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ 
ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສ າເລັດ ເພືິ່ອເປັນເງືິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕ ໍ່ໄປ. 
ໄດ້ຕົກລົງໃນເງືິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ: 

 ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

 ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈ ານວນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພ ໃຊ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ). 

 ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກ າແຜນປີ ໄດ້ສ າເລັດ. ໃນປີທ ີ2 ແລະ ຕ ໍ່ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງແຕ່ລະ

ກິດຈະກ າ ແຜນປີ ໄດ້ສ າເລັດ. 
 ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັັ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຄືບໜ້າທີິ່

ຈະສ າເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ. 
 ແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານໃນສົກປີງົບປະມານໃໝ່ໄດ້ກະກຽມ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງໂດຍ

ສະພາບ ລິຫານ ກປສ.  

27. ບນັຊກີວດເອກະສານ 
ຈົັ່ງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຄັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້: 

 ກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ) 
 ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ (a) ແຍກຕາມອົງປະກອບ ແລະ b) ແຍກປະເພດ 
 ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ 
 ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າຫາກເຮັດໄດ້ 

 

ວັນທີ:………………….. 

 

ຮບັຮ  ້ແລະເຫນັດ ີໂດຍ     ສະເໜໂີດຍ:  
ພະແນກ................................................   ຂະແໜງ....................................... 
..........................................................   ແຂວງ......................................... 

        .................................................. 
 

 

ການວາງແຜນ ແລະກະກຽມພະນັກງານ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ, ການທັດສະນະ

ສຶກສາ ຄວນຄ ານຶງເຖິງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ຊຶິ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງຜ ້

ເຂົັ້າຮ່ວມຕ້ອງແມ່ນຜ ້ຍິງ. 
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□ ການກວດແກ້ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ສົັ່ງໄປກ່ອນການຮັບຮອງນັັ້ນບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດສ້ົັ່ງອີກຕືິ່ມ. ການຮັບຮອງໂດຍຜ ້ສະເໜີ (SDA) ແລະກປສ 

(EPF) ໄດ້ມີການສັງລວມຂ ໍ້ມ ນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. ໃຫ້ມີການບັນທຶກເລກທີເອກະສານຕົວຢ່າງ #20 ແລະ ເອກະສານຂັດຕິດ ແລະວັນທີິ່ ໃນການສືິ່ສານຂອງ

ຫ້ອງການກປສຕ ໍ່ການປັບປຸງສົັ່ງໃຫ້ຜ ້ສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (SDA). 

 
 

 

 

 


